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Työelämän ja opiskelijoiden

odotukset

Ministeriön ohjaus

Lainsäädäntö

Toimintaympäristö

Strategia (sekä yksiköiden painoalat)

Prosessikuvaukset

Strategiaa tukevat ohjelmat

Opetustarjonta ja opetussuunnittelu

Rahoitus ja budjetointi

Toimintasuunnitelmat

Visio

Missio

Arvot

Yhtiöjärjestys

Hallinto-, toiminta- ja

tutkintosäännöt

Organisaatiorakenne

Suunnitelmien toteuttaminen

Prosessien mukainen toiminta

Katselmukset (yksikkö-, tulos-, 

hallituksen)

Kehitysprojektit

Hallituksen päätökset ja suuntaviivat

Päätökset ja ohjeet (rehtori, esimiehet)

Prosessien uudistaminen

Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit

Itsearviointi

Palautejärjestelmät

Mittarit

Kehityskeskustelut (opiskelijat, 

henkilöstön)

Benchmarking

Prosessipajat

Osaavia ammattilaisia

työelämään

Työelämälähtöinen

kehittäminen

Kansainvälistymisen

edistäminen

PLAN DO

CHECKACT

VAMKin johtamis- ja laatujärjestelmä



Auditointipalaute v.2014 auditoinnista

Nämä olivat
Laatu-
järjestelmän
vahvuudet: 

Strategiapro-
sessi: selkeästi
määritellyt
tavoitteet

Strateginen johtaminen, 
toiminnanohjaus ja
laadunhallinta yhdistetty
tehokkaasti

Laadunhallinnan työkalut: 
yksikkökatselmukset ja
sisäiset auditoinnit

Opiskelijoiden
vaikutusmahdollisuu-
det ja tukipalvelut

Vahvat
työelämäyhtey
-det



Auditointipalaute v.2014 auditoinnista

Näitä
VAMKin 
tulee
kehittää: 

Opiskelijapalau-
teprosessia
tulee kehittää

Miettikää uusiksi TKI-
toiminnan viitekehys ja
sen laadunhallinta

MUOVAn integrointi
VAMKin 
laatujärjestelmään

TKI-palaute

Pedagoginen
ohjelma tulee
päivittää



Kehittämiskohteet: v. 2014 auditointi

Kehittämiskohde Toimenpiteet

• Opiskelijapalaute

• Palauteprosessin kehittäminen

• Palautekanavien kehittäminen

• Henkilöstön ja opiskelijoiden aktivointi

• TKI-toiminta

• Onko prosesseissa tai toimintatavoissa kehitettävää?

• Resurssijaon uudistaminen siten, että osalla opettajista

mahdollisuus keskittyä entistä enemmän TKI-työhön

• TKI-palaute saatava toimivaksi

• Nyt käytössä olevan e-lomakkeen sijaan/lisäksi muita

palautekanavia



Kehittämiskohteet: auditointiin valmistautuminen

Kehittämiskohde Toimenpiteet

• Tiedon tuottaminen

• Uusi kaksikielinen intra

• Tilastotiedon (mittarit) standardointi ja saattaminen linjaan toiminnan

suunnittelun kanssa (yksikkökatselmukset) 

• Koulutusten itsearvioinnin kehittäminen ja koulutusten laadunhallinta

• Tukipalveluiden laadunhallinta; yhdessä toteuttettujen koulutusten ja 

palveluiden laadunhallinta

• Ohjelmien päivittäminen (pedagoginen, kv-, Laatu-, TKI- ja henkilöstöohjelma)

• Omaehtoisen kv-auditoinnin (1/2017) toteutuksessa havaitut kehittämiskohteet

ja saadun palautteen huomiointi

• Laatukulttuurin kehittäminen

(Sidosryhmien, Henkiöstön

ja opiskelijoiden

osallistaminen

laadunhallintaan)

• Tiiviimpi yhteistyö yksiköiden johtajien ja koulutuspäälliköiden kanssa

• Ryhmäohjaajien tehtävät: opiskelijoiden kehityskeskustelut, Tutka-kyselyt

• VAMOK, koulutusten opiskelijaedustajat

• Itsearviointiprosessin kehittäminen siten, että tieto saadaan koottua ‘pitkin

matkaa’ kohti auditointia mentäessä



Kiitos. 
Kommentteja ja keskustelua

seuraavaksi, olkaa hyvä.


